
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Kukučínova 23,040 01 Košice

DOHODA

o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania

uzavretá v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z. a vyhlášky MŠSR
č.282/2009 Z.z. medzi zmluvnými stranami

Organizácia: Školský poľnohospodársky podnik
nezisková organizácia
Adresa: 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpenie : Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
IČO: 31256481

Škola : Stredná odborná Škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, Košice 04001
Zastúpenie : Mgr. Blažena Cíkošová - riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000190491/8180
IČO: 159433

za nasledovných podmienok :

Článok I.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto Dohody je zabezpečenie a realizácia praktického vyučovania študentov
školy - odbor: poľnohospodárska výroba - I. ročník v počte 8 - 1 0 žiakov

agropodnikanie - II. ročník v počte 6 žiakov

v školskom roku 2018/2019, a to za podmienok dojednaných v tejto dohode.

2. V rámci praktického vyučovania budú študenti vykonávať druhy činností ktoré súvisia
s tematickým plánom učiva pre daný ročník.



Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na školský rok 2018/2019.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody sú možné iba na základe vzájomnej dohody

obidvoch zmluvných strán, a to vo forme nimi podpísaných dodatkov.
3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je možné túto dohodu ukončiť písomnou

výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je l mesiac a začína plynúť
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej
strane doručená.

4. Právne vzťahy medzi stranami v dohode neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

5. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

6. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že s obsahom tejto dohody sa riadne oboznámili, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a na znak súhlasu ju bez výhrad vlastnoručne
podpisujú.

V Košiciach, dňa : JLo/í

za Školu

Mgr. Blažena Číkošová

riaditeľka SOŠPaSnaV

Stredná odberná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ©
£0:00159433 ísi 0.^355339

za Organizáciu

Ing. Ivan Seňko

riaditeľ

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
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